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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 08تفريغ اجمللس 

إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهلل من رشور أنفسنا، وسيئات أعمانلا، 
إال اهلل، وحده ال  من يهدي اهلل فال مضل هل، ومن يضلل فال هادي هل، وأشهد أن ال هلإ

صحبه وسلم تسليما صىل اهلل عليه وىلع آهل و-رشيك هل، وأشهد أن حممدا عبده ورسوهل 
 :أما بعد -كثريا

 

 ]مراجعة اعمة[

(، لفظ: صوت الالكم هو اللفظ املركب املفيد بالوضعأنهينا عالمات الرفع، قلنا بداية )
مشتمل ىلع حروف اهلجاء، ومركب: أي أنه مركب تركيبا إسناديا، ومفيد بالوضع: أي 

: االسمالعريب، وقلنا أنه ىلع أقسام ثالثة: االسم، والفعل، واحلرف، وللك منها عالمات، 
وين والم اتلعريف وحروف اخلفض، وحروف القسم ويه من يعرف باخلفض واتلن

( اجلازمة، لم  يعرف بسني وسوف، وأقوى حرفه هو ) والفعل املضارعحروف اخلفض، 
يعرف بقبوهل ياء املخاطبة مع  وفعل األمريعرف بتاء اتلأنيث الساكنة،  والفعل املايض

 المات الفعل.دالتله ىلع الطلب، واحلرف ال يصلح معه عالمات االسم وال ع

( أي حراكته، وهذا اتلغري اللكم إلعراب املقصود به تغري أواخرثم ذكرنا اإلعراب، قلنا )
إما أن يكون لفظا، يعين ظاهرا يُقرأ وُيلفظ وينطق، وإما مقّدرا بسبب العوامل اليت 
تدخل عليه،  وهذه العوامل قد تكون أسماء، قد تكون حسية اكألسماء واألفعال 

ة اكالبتداء واخللو من انلاصب واجلازم، هذه العوامل إما واحلروف، وقد تكون معنوي
تقتيض الرفع أو انلصب أو اخلفض أو اجلزم، وهذه العالمات إما أن تظهر، وإما ال تظهر، 
إذا اكنت تظهر فهذا إعراب لفظي، فإن اكنت ال تظهر واكن آخرها ألف منع من ظهورها 
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ثلقل ولكن الفتحة تظهر، وإذا اكن اتلعذر، وإن اكن آخرها ايلاء  منع من ظهورها ا
 االسم مضافا إىل ياء املتلكم منع من ظهورها اشتغال املحل حبركة املناسبة.

بعد ذلك قلنا ألقاب اإلعراب أربعة، رفع ونصب وخفض وجزم، فلألسماء من ذلك 
من ذلك الرفع وانلصب واجلزم وال  ولألفعالالرفع وانلصب واخلفض، وال جزم فيها، 

ا، اشرتك االسم والفعل يف أن الك منهما يرفع وينصب، واختص االسم خفض فيه
 باخلفض، والفعل باجلزم.

الرفع هل عالمات واألصل يف الرفع يه عالمة الضمة، وفيه مناسبة لكونها يه العالمة 
ُ اَل َتتهِخُذوااألصلية للرفع، ألنك إذا ضممت رفعَت، } ، فيه مناسبة، 51{انلحلَوقَاَل اَّلله

 ف انلصب اذلي هو االستقامة، أو اخلفض، فيه تشلّك لّما تتلكم.خال

 

 ]رّد ىلع شبهة موت اللغة العربية بعد زمن[

فهذه ألقاب اإلعراب، وهذه احلراكت فيها مناسبة، حىت فيه مناسبة للحركة واملعىن،  
، (حِذب)ومن انلكت اليت ذكرها شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل أنه قال: املذبوح يسىم 

َناهُ بِِذب ٍح ال بفتحه ألنه يطرح ىلع األرض، والكرسة تفيد اتلخفض والتسفل، } َوفََدي 
، فهذه احلراكت فيها مناسبة من حيث اختيارها، وهذا من فقه اللغة، 107{الصافاتَعِظيمٍ 

ومما يدل ىلع حياة اللغة العربية، خالف ما يقال اآلن، يتكهنون أن بعد كذا من الزمن 
ة العربية، نقول هلم أبدا لن تموت، مادام القرآن يُقرأ إىل يوم القيامة، يأيت تموت اللغ

انلاس ىلع زمان يصبحون فال قرآن وال يشء، عند ذلك قد تُرفع اللغة، وإال فما دام 
القرآن باق واألمة اإلسالمية ظاهرة بالسنان أو باللسان، وإن اكن ظهورها بالسنان اآلن 

ة تبىق دائما ظاهرة، وإن خذهلا أبناؤها، ولم يتعلمها أمثانلا غري موجود، ولكن العربي
هلا راية، ألن اهلل  واهلل املستعان، لكن تبىق ظاهرة، اهلل عز وجل جيعل هلا من يرفع

َر َوإِنها ََلُ ََلَافُِظونَ تعاىل قال } ك  َا اذلِّ ْل  ، واذلكر ال يزال حمفوظا، وقد 9{احلجرإِنها ََن ُن نَزه
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العلم ونقلوا االتفاق ىلع أن احلفظ هل للفظه وتالوته وكذلك معناه، وتفسريه  أمجع أهل
 وفهمه، ومن أدوات ذلك حفظ اللغة العربية، فإذن كفانا نوما، حنتاج أن نستيقظ قليال.

نرجع إىل حيث توّقفنا، قلنا عالمات الرفع الضمة ويه األصل، تنوب عنها بعد ذلك 
 ون، انتهينا عند هذاالواو، ثم األلف، ثم ثبوت انل

 

 ]عالمات اْلصب[

 قال بعد ذلك

 )َوِللنَّْصِب َخْمُس َعَلاَماٍت: اْلَفْتَحُة، َواْلَأِلُف، َواْلَكسَْرُة، َوالَياءُ، َوَحْذُف النُّوِن.( 

انلصب يف اللغة هو االستقامة، واتلثبيت، واللزوم، والعالمة أيضا هذا معىن انلصب، 
( أثر حيدثه العامل عالمته الفتحة أو ما ناب عنهاانلحوي )واملقصود به يف االصطالح 

 وهذا سبق معنا وأوضحناه لكم، العالمة األصلية للنصب يه الفتحة.

 

 ]مىت تكون الفتحة عالمة للنصب؟[

ْمِع )َفأَمَّا اْلَفْتَحُة: َفَتُكوُن َعَلامًة ِللنَّْصِب ِفي َثَلاَثِة َمَواِضَع: ِفي اْلِاْسِم اْلُمفَْرِد، َوَج

 التَّْكِسرِي، َواْلِفْعِل اْلُمَضاِرِع إَِذا َدَخَل َعَلْيِه َناِصٌب َوَلْم َيتَّصِْل ِبَآخِِرِه َشْيٌء(

َردِ نبدأ واحدا واحدا )يفي  ِم ال ُمف  ِس   ( ما هو االسم املفرد عبد اإلهل؟اال 
 : االسم املفرد هو اذلي ليس مثىن وال مجعا.عبد اإلَل

 : ممتاز مثاهل؟الشيخ
 : حممد.عبد اإلَل
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: )حممد(، مفرد، )كتاب(، )جّوال(، )كراس(، )املسجد(، )الرسالة(، )القلم(، الشيخ
)السورة(، )اآلية(، هذا مفرد، هذا عالمة انلصب فيه الفتحة، يعين إذا اكن يف موضع 

 نصب تقول عالمة انلصب فيه الفتحة.

 

 ]رضورة معرفة مقدمات اإلعراب قبل اإلعراب[

نتبهوا ميع، هذه أمور حتفظ وتضبط، ألننا لم ندخل بعد إىل ما اذلي يرفع، ال بد أن ت 
وما اذلي ينصب، وما اذلي جير، وما اذلي جيزم، يعين ما هو السبب اذلي حيدث الرفع، 
ستأتينا املرفواعت، الفاعل وما اذلي يرفعه، ونائب الفاعل، واملبتدأ واخلرب، واسم اكن، 

ا انلواصب، ما اذلي حيدث انلصب، وستأتينا اجلوازم، ما اذلي وخرب إن، واتلوابع، وستأتين
جيزم املضارع، واملخفوضات، واملنصوبات، ستأيت لكن هذه نمّهد هلا قبل أن نأيت إيلها، 

فنعرف أقسام اللكمة اليت يه اسم وفعل وحرف، وهذا االسم منه املفرد، ومنه املثىن، 
املذكر السالم، ومنه املؤنث السالم، وهذا  ومنه اجلمع، وهذا اجلمع منه اتلكسري، ومنه

الفعل منه املايض، ومنه املضارع، ومنه األمر، احلرف ال عالقة هل باإلعراب ألنه مبين 
أبدا، بعد أن نعرف هذا نعرف عالمات اإلعراب، الرفع اذلي هو بالضمة ...الخ، مىت 

ملرفواعت، فلما تأيت تكون ويف أي لكمة تكون، وانلصب واخلفض واجلزم، ثم نأيت إىل ا
إىل: الفاعل مرفوع، نبني لك كيف يرفع بدخول الفعل عليه، االسم املسند إىل فعل 

قبله، أو ملا قام به واتصف به، رصحيا اكن أو مؤّوال، أقول لك )جاء زيٌد(، تعرف أن زيدا 
، مرفوع، وهو اسم مفرد، عالمة اإلعراب فيه الرفع وعالمة الرفع الضمة ألنه اسم مفرد
)جاء املسلمون(، فاعل عالمة الرفع الواو ألنه مجع مذكر سالم، هذه يه ابلداية اليت 

 حنن اآلن فيها، إذا ضّيعتها مشلك، فإذن البد من حفظها وضبطها.
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قد يثقل ىلع أحدكم فيقول: حنن اآلن حفظ فقط، حفظ!!  هذا اكألساس ملا سيأيت، 
ته وأتقنته واكن صلبا، تضع عليه من بعد ذلك تضع ىلع أساسك هذا ما شئت، إذا أحسن

 املعلومات ما شئت، يسهل عليك الفهم إذا بدأنا يف املرفواعت ورشعنا يف املرفواعت.

فإذن قلنا الفتحة تكون عالمة للنصب يف االسم املفرد، تقول )رأيت حممدا(، )حممدا( 
عمل فيه مفعول به، سيأيت يف املنصوبات أن من املنصوبات املفعول به، وما اذلي 

انلصَب، سيأيت )اكن زيٌد اعملا(، )اعملا(، خرب اسم مفرد، عالمة نصبه الفتحة، )إن 
 املؤمن خياف اهلل(، )إن املؤمن(، اسم إن منصوب وعالمة نصبه الفتحة.

ِسريِ )  ُعو(، سبق أن بيّناه، كما قال اهلل جل وعال )وَََج ِع اتلهك  ِ َفاَل تَد  نه ال َمَساِجَد َّلِله
َ
ا وَأ

َحًدا
َ
ِ أ ، املساجد مجع مسجد، وهو مجع تكسري وعالمة انلصب فيه 18(اجلنَمَع اَّلله

 ، وانلاصب هو أّن، وهذا سيأتينا إن شاء اهلل يف املنصوبات.الفتحة

ءٌ ) ِل ال ُمَضارِِع إَِذا َدَخَل َعلَي ِه نَاِصٌب َولَم  َيتهِصل  بِآَِخرِهِ ََش  (، أما الفعل املضارع َوال ِفع 
ق أن بينا ما معناه، ولو قلت ألحدكم: إيتين بفعل مضارع ال أظن أنه يأتيين بفعل سب

 ماض، األخ هات نلا فعال مضاراع.
 : )يكتب(.الطالب

 : واألخ نور ادلين هات فعال مضاراع.الشيخ
 : )يرضب(.نور ادلين 

: هذا الفعل املضارع إذا دخل عليه انلاصب ولم يتصل بآخره يشء، انلاصب الشيخ
يأيت يف نواصب املضارع، ويه عرشة: أن ولن ويك والم يك والم اجلحود... الخ، إذا دخل س

هذا انلاصب ىلع الفعل املضارع، ولم يتصل بالفعل املضارع يشء مثل ألف االثنني 
)يكتبان(، أو واو اجلماعة )يتعلمون(، أو ياء املؤنثة املخاطبة )تفعلني(، أو نون النسوة 

(، هذه اثلقيلة، واخلفيفة )يلدخلْن املسجد احلرام(.)تكتنب(، أو نون اتل  وكيد )أرضَبنَّ
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أن  ولن  ويك وإذن والم يك والم الفعل املضارع إذا دخل عليه انلاصب اذلي سيأيت )
أو واو املعية، إذا سبق  السببيةاجلحود والم اتلعليل واجلواب بالفاء أو اجلواب بعد فاء 

( إذا جاء انلاصب والفعل املضارع لم يتصل بآخره يشء، ال ألف بطلب أو نيف وحىت
ماعة، وال ياء املخاطبة، وال نون النسوة، وال نون اتلوكيد اثلقيلة أو االثنني، وال واو اجل

اخلفيفة، اكن منصوبا اكنت عالمة نصبه الفتحة الظاهرة ىلع آخره، أو الفتحة املقدرة 
اليت منع من ظهورها اتلعذر، الفتحة تظهر ىلع الواو وايلاء، ال تقّدر للثقل، قلنا يف اثلقل 

 تقّدر الضمة والكرسة.

تُؤِمُنوا حىته ََتابُّوا أال أُدلُّكم ىلع ما ََتابُّوَن عليه قالوا بىل  لن)ل صىل اهلل عليه وسلم قا
الَم بيَنكم لن( ناصبة هنا، )حتابوا(، فعل مضارع ، )1(يا رسوَل اهللِ قال أفُشوا السه

وبعضهم  منصوب وعالمة نصبه حذف انلون، )حىت( ناصبة، ىلع من يقول أنها ناصبة،
 يقول يه ليست ناصبة وسيأيت بيانها إن شاء اهلل، )حتابوا(، فعل مضارع منصوب.

لُِحوا قال تعاىل } ص 
َ
َتَتلُوا فَأ ِمننَِي اق  َداُهَما ىلَعَ َوإِن  َطائَِفَتاِن ِمَن ال ُمؤ  بَي َنُهَما فَإِن  َبَغت  إِح 

رِ  م 
َ
َرى َفَقاتِلُوا الهِِت َتب ِِغ َحىته تيَِفَء إََِل أ خ 

ُ َء(، فعل مضارع منصوب 9{احلجراتاأل  ، )تَِفي
 وعالمة نصبه الفتحة هذا سابق.

ا حذف انلون، واملثال األخري اذلي ذكرته )حىت تِفء(، يعين إذا ذ)حىت تؤمنوا(، ه 
تصل بآخره يشء اكن عالمة نصبه حذف انلون كما مّثلت سابقا، وإذا لم يتصل اكنت ا

 عالمة انلصب الفتحة كما ذكرُت.

ال يؤمُن عبٌد حىت يؤمَن بالقَدرِ خريِه و رشِّه، حىت يعلَم أنه ما أصابه لم ويف احلديث )
ُ ، )حىت يعلَم(، وقال تعاىل }2(يَكن ِِلخِطَئه، و أنه ما اخطأه لم يكن ِِلُصيَبه يُِريُد اَّلله

ن َساُن َضِعيًفا ِ
َف َعن ُكم  وَُخلَِق اإل  ن  ُُيَفِّ

َ
َف َعن ُكم  ، )28{النساءأ ن  ُُيَفِّ

َ
قَالُوا لَن  (، }أ

                                                           
 ، وهو بلفظ "ال" في الصحيح والسنن وغيرها[8/33ه في حدود جهدي إال في مجمع الزوائد للهيثمي ]الحديث بلفظ "لن" لم أجد 1
 : صحيح[2144]صحيح الترمذي  2
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َح َعلَي ِه اَعكِِفنَي َحىته يَر ِجَع إَِِل َنا ُموَس  َ ب ، هذا الفعل املضارع اذلي لم يتص91{طهنَْب 
 بآخره يشء، وسبق مجع اتلكسري واالسم املفرد.

إذن تكون الفتحة عالمة للنصب يف مجع اتلكسري، االسم املفرد، الفعل املضارع إذا لم 
 يتصل بآخره يشء.

 

 ]مىت تكون األلف عالمة للنصب[

: "َرَأْيتُ َأَباَك )َوأَمَّا اْلَأِلُف: َفَتُكوُن َعَلاَمًة ِللنَّْصِب ِفي اْلَأسَْماِء اْلَخْمَسةِ، َنحَْو

 َوَأَخاَك" َوَما َأْشَبَه َذِلَك.( 

َسةِ ) َم  َماءِ اْل  س 
َ ِب ِِف األ  لُِف: َفَتُكوُن َعاَلَمًة لِلنهص 

َ ا األ  مه
َ
(، فقط دون غريها تقول )إن وَأ

ا َدَخلُوا ىلَعَ يُوُسَف آَوى إَِِل ِه أخاك يريد لك اخلري(، و)رأيت أخاك(، وتقول أيضا } َولَمه
َخاهُ 

َ
، )أخاه(، هنا منصوبة وعالمة نصبه األلف ألنه من األسماء اخلمسة، 69{يوسفأ

وتقول )شكرت ذا املال ىلع نفقته(، وتقول )نّظف فاك بسواكك(، وتقول )تعاد محاك 
(، أو )محاَك(، احلمو هل هو أقرباء الزوج بالنسبة  بالزيارة(، اللغويون يقولون )محاكي

أو أقرباء الزوجة بالنسبة للزوج فيقال )محوه(، هو اختار ىلع للزوجة فيقال )فحموها(، 
 أنهم أقرباء الزوج بالنسبة للزوجة، واألمثلة يف ابلاب كثرية.

 

 ]مىت تكون الكرسة عالمة للنصب؟[

 )َوأَمَّا اْلَكسَْرُة: َفَتُكوُن َعَلاَمًة ِللنَّْصِب ِفي َجْمِع اْلمَُؤنَِّث السَّاِلمِ.( 

 املذكر السالم، ما هو يا عبد اهلل؟ سبق أن بينا مجع 
 : ما دل ىلع أكرث من اثنتني واكن آخره ألفا وتاء.عبد اهلل
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: وأغنت عن العاطف واملعطوف، وصالح للتجريد عنها، أو نقول: هو ما دل ىلع الشيخ
أكرث من اثنني أو اثنتني بزيادة ألف وتاء بآخره، ما حيتاج أن نقول ما دل ىلع أكرث من 

اثنتني، فلك ما اكن آخره ألفا وتاء صالح للتجريد منها وأغنت عن العاطف  اثنني أو
واملعطوف، فهو ملحق أو من هذا القبيل، هنا تكون عالمة نصبه الكرسة، قال عز 

ِمَناِت وجل } ِمننَِي َوال ُمؤ  لَِماِت َوال ُمؤ  لِِمنَي َوال ُمس  ، وقال عز وجل 35{األحزابإِنه ال ُمس 
ِمَناٍت َقانَِتاٍت تَائَِباٍت َعََس َربُُّه } لَِماٍت ُمؤ  ًا ِمن ُكنه ُمس  َواًجا َخري  ز 

َ
ن  ُيب ِدََلُ أ

َ
إِن  َطلهَقُكنه أ

ب َكاًرا
َ
 ، يعين هذه لكها مجع مؤنث سالم منصوب.5{اتلحريماَعبَِداٍت َساِِئَاٍت ثَيَِّباٍت َوأ

 

 ]مىت تكون اِلاء عالمة للنصب؟[

ا أشبعت الكرسة جاءت ايلاء، ذللك ناسب أن يذكر ايلاء يتودل ىلع الكرسة ايلاء، إذ
 بعدها قال

 )َوأَمَّا اْلَياُء: َفَتُكوُن َعَلاَمًة ِللنَّصِب فِي التَّْثِنَيِة َواْلَجْمِع(

ولم يبني أي نوع من اجلمع، ألنه بيق واحد وهو )مجع املذكر السالم(، مجع اتلكسري 
 املذكر السالم، مايه اتلثنية األخ حممد؟سبق، ومجع املؤنث السالم سبق، بيق مجع 

: هو ما دل ىلع اثنني أو ثنتني بزيادة ألف ونون أو ياء ونون أغنت عن العاطف حممد
 واملعطوف وصالح للتجريد عنها.

 : ومجع املذكر السالم عبد الرحيم؟الشيخ

ياء وأ ،: هو ما دل ىلع أكرث من اثنني مع سالمة مجعه، مع زيادة واو ونونعبد الرحيم
 صالح للتجريد عنه وأغنت العاطف واملعطوف. ،ونون

ني(، الفرق بني الشيخ : إذا هذه تكون عالمة انلصب فيها ايلاء، )مسلَمني(، )مسلمي
املعىن واجلمع ياء املثىن مفتوح ما قبلها، وياء اجلمع مكسور ما قبلها، تقول )مسلَمني(، 
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َتتاَِلنِ } ِ َيق  ، وأما مجع املذكر السالم فالعكس، مكسور ما 15{القصصفَوََجَد فِيَها رَُجلنَي 
ني(، كيف  (، )مسلَمنْي(، )مسلمي نَي(، )رجلنَْيي قبل ايلاء، مفتوح ما بعدها )إن املسلمي

تفرق بني املثىن واجلمع؟ يف اجلمع قبل ايلاء مكسور، وبعده مفتوح، يف املثىن قبل ايلاء 
 املؤنث السالم. مفتوح وما بعده مكسور، بهذا تمزي بني املثىن ومجع

 وعالمة انلصب فيهما هو ايلاء كما مثلنا، نزيد مثاال يف مجلة.

 54{القمرإِنه ال ُمتهِقنَي ِِف َجنهاٍت َوَنَهرٍ : }الطالب
 : صحيح هذا مجع مذكر سالم منصوب بإن، نعم عبد السالم.الشيخ

ُ ال ُمَنافِِقنَي َوال ُمَنافَِقاِت : }عبد السالم َب اَّلله ََِكِت ِِلَُعذِّ
ِكنَِي َوال ُمْش 

 .73{األحزاب َوال ُمْش 
ِمننِيَ الطالب: }  .118{األنعامإِن  ُكن ُتم  بِآيَاتِِه ُمؤ 

 : )مؤمنني(، خرب كنتم منصوب وعالمة نصبه ايلاء ألنه مجع مذكر سالم.الشيخ
ِ تَُذوَدانِ : }الطالب تنَي 

َ
رَأ  23{القصصَووََجَد ِمن  ُدونِِهُم ام 

 (، منصوب وعالمة نصبه ايلاء ألنه مثىن.امرأتني: )الشيخ
 

 ]مىت يكون حذف اْلون عالمة للنصب؟[

َثَباِت ْفَعاِل اْلَخْمَسِة اْلِتي َرْفُعَها ِب)َوأَمَّا َحْذُف النُّوِن: َفَيُكوُن َعَلاَمًة ِللنَّْصِب ِفي اْلَأ

 النُّونِ.(

او اجلماعة أو ياء املؤنثة املخاطبة، إذا دخل عليه ناصب واتصل به ألف االثنني أو و 
(، مثلنا يف يفعالن، تفعالن، يفعلون، تفعلون، تفعلنييعين يف األفعال اخلمسة ويه )

ِ األول باحلديث )حىت تؤمنوا(، )حىت حتابوا(، }  ِمننَِي إَِذا ُدُعوا إََِل اَّلله َل ال ُمؤ  إِنهَما ََكَن قَو 
ُكَم بَي َنُهم   َناَوَرُسوَِلِ ِِلَح  َطع 

َ
َنا وَأ ن  َيُقولُوا َسِمع 

َ
َعلُوا ، )أن يقولوا(، }51{انلورأ فَإِن  لَم  َتف 

َعلُوا تركُت فيكم أمريِن ؛ لن تَضلُّوا ما ، )ولن تفعلوا(، هنا انلاصب، )24{ابلقرةَولَن  َتف 
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ِ وُسنهِت ، ولن يتَفرهقا حىته يرِدا يلعه اَلوَض  كُتم بهما : كتاَب اَّلله ، )ولن يتفرقا(، 1(إن تمسه
 ويقال للمرأة )أنتي لن تَسليم حىت تؤدي حّق زوجك(.

 : ].... غري واضح ....[.الطالب

: األفعال اخلمسة )يفعالن، تفعالن، يفعلون، تفعلون، تفعلني( أي فعل )يصليان، الشيخ
ن، أن، حىت، يك، إذن...(، تصليان، يصلون، تصلون، تصلني(، إذا دخل عليها ناصب )ل

عالمة انلصب حذف انلون، )لن يفعال(، )أن تفعال(، )حىت يفعلوا(، )يك تفعلوا(، )إذن 
تفعيل(، نقول: منصوب وعالمة نصبه حذف انلون، أنت اآلن حتفظ أن الفعل املضارع، 

اصب إذا اتصل به ألف االثنني، أو واو اجلماعة، أو ياء املؤنثة املخاطبة، ودخل عليه ن
نصب وعالمة نصبه حذف انلون، هذا اذلي حتفظه، ما هو انلاصب؟ لم يأت بعد، لكن 

 لّما يأيت احذر أن ال تكون حافظا.

َعلُوااآلن جتد }  َعلُوا َولَن  َتف  ، تقول: هذا فعل مضارع وهو من األفعال 24{ابلقرةفَإِن  لَم  َتف 
هو منصوب وعالمة نصبه اخلمسة التصال واو اجلماعة به، دخل عليه ناصب، إذن 

 حذف انلون، هذه حتفظها، ذلا أعطيتك مقدمات.

نكتِف بهذا، تبىق نلا عالمات اخلفض واجلزم، واملعربات يشء يسري ألنه تكرار ملا 
 سبق، ثم األفعال فيه نوع إطالة، ثم ندخل ىلع املرفواعت.

 : كيف هو إعراب )انلاس لكهم ساكرى إال العاملني(.الطالب

نلاس( مبتدأ، )لك( توكيد هل وهو مضاف، )هم( مضاف إيله، )ساكرى( خرب : )االشيخ
مرفوع وعالمة رفعه الضمة املقدرة ىلع األلف منع من ظهورها اتلعذر، )إال( حرف 

 استثناء، )العاملني( مستثىن منصوب، وعالمة نصبه ايلاء ألنه مجع مذكر سالم. زد!

 .48{األحزابفِِريَن َوال ُمَنافِِقنيَ َواَل تُِطِع ال َك : كيف هو إعراب }الطالب

                                                           
 : إسناده حسن[ 13]منزلة السنة  1
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: )الواو( حبسب ما قبلها، )ال( حرف نيه، )تطع( فعل مضارع جمزوم بالالم، الشيخ
وعالمة جزمه السكون، والفاعل ضمري مسترت وجوبا تقديره أنت، )الاكفرين( مفعول به 

 منصوب وعالمة نصبه ايلاء ألنه مجع مذكر سالم.
 


